
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE – DECEMBER 2020 

 

Nagradna igra, ki jo organizira podjetje MEA MEA d.o.o., Železna cesta 10C, 1000 Ljubljana, matična 

številka 3861031000, davčna številka SI 40480232, traja od 20.12. do vključno 25.12.2020. Poteka na 

Facebook strani Optika Moj Optik Ljubljana (https://www.facebook.com/mojoptik/). Namen 

nagradne igre je nagrajevanje sledilcev Facebook strani Optika Moj Optik Ljubljana. 

 

1. NAGRADA, POTEK IN POGOJI NAGRADNE IGRE 

Med vsemi sodelujočimi bomo izbrali 1 prejemnika, ki bo prejel NAGRADO: 1x Darilni bon Moj Optik v 

višini 20€. 

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki sprejme pravila nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujejo 

fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, starejše od 18 let in so registrirane v socialno 

omrežje Facebook ter izpolnijo pogoje sodelovanja. Ne smejo pa sodelovati osebe zaposlene pri 

organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro, in njihovi ožji družinski 

člani. 

V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, vendar se upošteva le en komentar. 

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri in je za udeležence brezplačno. 

Sodelujoči pa sami nosijo vse stroške sodelovanja kot so npr. stroški prenosa podatkov, dostopa do 

svetovnega spleta, itd. 

Nagradna igra ni podprta ali sponzorirana iz strani Facebooka. 

 

2. ŽREBANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV 

Žrebanje bo potekalo 26.12.2020 v prostorih organizatorja v prisotnosti 2-članske komisije in ne bo 

javno. 

Člani komisije: Eva Jakša in Marko Žlender. 

V žrebanje bodo vključeni vsi sodelujoči, ki bodo všečkali Facebook objavo na temo nagradne igre na 

Facebook strani Optika Moj Optik Ljubljana ter podali komentar vključno z dnem 25.12.2020 do 23:59 

ure. 

Med vsemi bomo izbrali 1 nagrajenca. Nagrajenec bo objavljen na naši Facebook strani Optika Moj 

Optik Ljubljana. 

V kolikor se nam v roku 72 ur ne javi, se izžreba naslednji, ki bo imel prav tako čas 72 ur, da potrdi 

nagrado. 

V kolikor tudi ta nagrajenec tega ne naredi, se dokončno odvzame pravica do te nagrade. 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07) ter jih ne bo posredoval tretjim 

osebam. Zbiranje osebnih podatkov izvaja organizator in ne Facebook. S sodelovanjem v nagradni igri 

soglašate s pridobivanjem in obdelavo vaših osebnih podatkov,  omenjenih v teh pravilih. Namen 



obdelave osebnih podatkov je izključno za podelitev nagrad. Ker je tržna vrednost nagrade nižja od 

42,00 €, se po 3. odstavku 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne všteva v davčno osnovo. 

Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, zamenjati 

ali prenesti na tretjo osebo, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v 

nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu 

izžrebancu. 

S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov (zgolj ime in priimek oziroma 

Facebook vzdevek, ki je razviden iz odziva – všečkanja in komentiranja Facebook objave) v primeru, 

da je izžreban. 

Objava nagrajenca je predvidena najkasneje v roku 10 dni od konca nagradne igre. 

Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook 

skupnosti. Facebook skupnost ne prevzema odgovornost za sodelujoče v nagradni igri, prav tako 

promocije ne sponzorira. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev 

uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. 

Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov 

na Facebook strani. Organizator si pridržuje pravico nagradno igro kadarkoli spremeniti ali končati. 

Zaradi predčasnega zaključka ni mogoče uveljavljati nobenih zahtevkov. Organizator je upravičen, da 

posamezne osebe izloči iz nagradne igre, v kolikor obstajajo upravičeni razlogi, zlasti v primeru kršitev 

pogojev sodelovanja v nagradni igri. V tem primeru je možno nagrajencem odreči nagrado ter 

zahtevati njeno vračilo. Kontaktni podatki organizatorja: 

 

MEA MEA d.o.o. 

Železna cesta 10C, 1000 Ljubljana 

Tel: 031 687 565 E-mail: info@mojoptik.si 

Ljubljana, 17.12.2020 
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